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Територията на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” е с непрекъснати 

граници, обхваща всички населени места и съвпада изцяло с територията на трите 

общини в Южен Централен район – Белово, Септември, Велинград. 

Общата територия на района е 1 289,5 кв.км като територията на община Белово 

е 336,2 кв.км, на община Велинград е 604,4 кв.км, а на община Септември - 348,9 кв.км. 

Общо населението, след отделянето на община Сърница на 01.01.2015 г., 

наброява 68 025 човека, а неговата гъстотата е приблизително 52 човека/ кв.км. 

Населените места, обхванати от МИГ, са: 

Община Велинград, 1 град и 20 села: с. Абланица; с. Биркова;  с. Бозьова;       

с. Бутрева; гр. Велинград; с. Всемирци; с. Враненци; с. Грашево; с. Горна Биркова;       

с. Горна Дъбева; с. Драгиново; с. Долна Дъбева; с. Кандови; с. Кръстава; с. Пашови;      

с. Рохлева; с. Света Петка; с. Цветино; с. Чолакова; с. Алендарова; с. Юндола. 

Община Белово, 1 град и 7 села:  с. Аканджиево; гр. Белово; с. Габровица;       

с. Голямо Белово; с. Дъбравите; с. Мененкьово; с. Момина клисура; с. Сестримо. 

Община Септември, 2 града и 13 села:  с. Бошуля; с. Варвара; гр. Ветрен;        

с. Ветрен дол; с. Виноградец; с. Горно вършило; с. Долно вършило; с. Злокучене;          

с. Карабунар; с. Ковачево; с. Лозен; с. Семчиново; гр. Септември; с. Симеоновец;         

с. Славовица. 

Карта на територията: 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Обща граница на територията и граница между общините 

                  Общински центрове  

 

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД – КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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СНЦ Местна инициативна група „Общини Белово, Септември, Велинград“ е 

създаден през 2009 г. по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност“ от ПРСР 2007 – 2013 г. в периода 2009 г. – 2011 г.  

От 07.12.2015 г. с договор № РД 50-163/07.12.2015 г. стартира проект по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., с който местната общност отново 

беше включена в процеса по разработване на Стратегията за ВОМР за периода 2014 – 

2020 г. 

От 29.11.2016 г. с договор № РД 50-189/29.11.2016 г. МИГ Белово, Септемри, 

Велинград изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие. Стратегията 

за ВОМР допринася за постигане на специфичните за всяка програма цели, а именно: 

1. за ЕЗФРСР: 

а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот 

чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за 

инициативи от общ интерес; 

в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на 

заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално 

развитие; 

г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на 

специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер. 

2. за ОПИК: 

а) инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия 

(МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на 

енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на тези територии; 

б) насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на 

иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни 

изследвания и иновации; 

в) подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването 

на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и 

възможности за повишаване на доходите му. 

3. за ОПРЧР: 

а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии 

по отношение на пазара на труда и социалното включване; 

б) устойчива и качествена заетост за уязвими групи; 

в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на 

населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на 

бизнеса; 

г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на 

заетите; 

д) подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално 

изключени или в риск от социално изключване лица. 
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Целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ изцяло съответстват на 

характеристиките на територията и са избрани в съответствие с установените потребности на населението и потенциала, който има 

МИГ.  

Специфичните цели на Стратегията за ВОМР биват постигани чрез реализацията на съответните избрани мерки от ПРСР 2014 -

2020 г.,  ОПИК  2014-2020 г. и ОПРЧР 2014-2020 г. 

Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите 
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  Посредством прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие МИГ 

Белово, Септември, Велинград цели да се създадат условия за заетост, стартиране на бизнес, 

създаване на условия за развитие в селскостопанския сектор и туризма като се използват 

следните възможности: 

 Създаване на възможности за заетост в малките населени места чрез развитието на 

земеделие и животновъдство; 

 Стимулиране на МСП за подобряване на тяхното технологично развитие и модернизация, 

с цел увеличаване на производствения потенциал и разкриване на нови работни места; 

 Привличане на инвеститори и средства от фондовете на ЕС за разкриване на нови модерни 

предприятия, с нови технологично-създаващи възможности на производство на 

качествена и конкурентоспособна продукция, търсена на нашия и чуждия пазар; 

 Развитие на алтернативни форми на туризма за създаване на целогодишна заетост; 

 Предоставяне на качествени образователни и обучителни услуги с цел включване на 

представители на уязвими групи в пазара на труда; 

 Стимулиране на раждаемостта чрез предоставяне на възможности за по-лесното навлизане 

на пазара на труда на жени след майчинство. 

 Предоставяне на достъп до различни услуги, в т.ч. образователни, социални, 

психологически на представители на ромската етническа група с цел тяхната интеграция и 

социално включване. 

 

Малките и средните предприятия играят основна роля в развитието на българската 

икономика. Те са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са 

на предприемачески умения и иновации. В този аспект усилията на страната ни да създаде 

конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на 

МСП, защото те са най-чувствителни към промени в бизнес средата. 

Основните потребности на МСП и усилията на МИГ Белово, Септември, Велинград за 

тяхното удовлетворяване са по отношение на: 

 Дейности за въвеждане на технологично обновление и иновации; 

 Дейности за подобряване на производствените процеси; 

 Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите 

продукти и услуги; 

 Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията; 

 Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес; 

 Дейности за повишаване на квалификацията и уменията на населението 

 С цел повишаване на конкурентоспособността и икономическото развитие на МСП е 

необходимо модернизиране и внедряване на нови технологии в тях; 

 Създаване на условия за разширяване и диверсифициране на дейностите на 

предприятията. 

 

 

АКЦЕНТИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРЕД МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 
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МИГ „Белово, Септември, Велинград“ има достатъчно натрупан опит при изпълнението 

на дейности за развитие и оживяване на територията си. От създаването си през 2009 г. до сега 

има изградена структура на управление, която е давала винаги резултати. Тя е изпълнявала 

проект за подготовка на Стратегия за местно развитие по подмярка 431-2 „Придобиване на 

умения и постигане на обществена активност“ от ПРСР 2007 – 2013 г. в периода 2009 г. – 2011 г., 

както и проект за реализиране на Стратегия за местно развитие по ПРСР 2007- 2013 г. по мярка 

41 „Прилагане на Стратегии за местно развитие“ през периода 2011 – 2015 г. Капацитетът на 

екипа се изгради приемайки и обработвайки 81 проектни предложения по Стратегията за местно 

развитие 2007-2013 г. и подпомагайки изпълнението на 46 броя проекти на територията. На 

територията интересът на местната общност към новата Стратегия за ВОМР на МИГ е 

изключително голям, поради факта, че с реализацията на старата Стратегия за местно развитие 

през 2011 – 2015 г. хората видяха и се докоснаха до изключителните възможности, които 

предлага философията на Подхода „Лидер“.  

При стартиране на процеса на прилагане на одобрената Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград в местната общност вече 

имаше достатъчно капацитет, финансова обезпеченост и много голяма готовност за реализация 

на конкретни проектни идеи, съобразени с нуждите на всеки от бенефициентите. Между 

местните участници бяха създадени и добре развити връзки и взаимоотношения, основани на 

принципите на прозрачност, взаимно уважение и зачитане интересите на всеки от секторите. 

Всичко това благоприятства успешната реализация на проектните идеи.  

Местна инициативна група Белово, Септември, Велинград се гордее с това, че целите, за 

постигането на които работи активно, са споделени от местната общност и положителният 

резултат е налице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД - ДЕЙНОСТ 

 



Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
Договор № РД 50-189/29.11.2016 г., 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

8 

 

 

В Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград са включени следните мерки: 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 

- Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

- Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

- Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

- Мярка 7.2  Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

- Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

- Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“ 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 

- Мярка 1.6 /ОПРЧР/ „Подобряване на равния достъп до 

възможностите за учене през целия живот за всички 

възрастови групи“ 

- Мярка 1.7 /ОПРЧР/„Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените” 

- Мярка 2.1 /ОПРЧР/ Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите 

- Мярка 2.2.1 /ОПРЧР/ „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ 

- Мярка 2.3 /ОПРЧР/ „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес” 

 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

- Мярка 1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията 

- Мярка 2.2 /ОПИК/ Подобряване на производствения капацитет 

в МСП 

 

От одобрението на СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград до настоящия момент 

местната инициативна група е реализирала приеми по всички мерки от Стратегията. 

По обявените от МИГ приеми са постъпили 83 проектни предложения. 

Към 30.09.2021г. е приключило изпълнението на 17 проекта, от които 9 проекта, финансирани по 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и 8  проекта, финансирани по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г.

МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 
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  За периода 2018 г. – 2021 г. поставените в Стратегията за ВОМР цели са превърнати в 

действия, резултатът от които е следният: 

 Постигане на специфична цел 1.1 „Технологично обновление на МСП и въвеждане на 

иновации“, която е една от целите в Приоритет 1 „Постигане на устойчив икономически 

растеж и създаване на заетост“. Това допринася за изпълнението на Стратегическа цел 1 

от Стратегията за ВОМР – „Икономическо развитие на територията, намаляване на 

бедността и осигуряване на заетост. 

 Постигане на специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места“, която е една от целите в Приоритет 3 „Осигуряване на социално 

включване за уязвими групи и подобряване достъпа до по-висока заетост за населението“. 

Това допринася за изпълнението на Стратегическа цел 1 от Стратегията за ВОМР – 

„Икономическо развитие на територията, намаляване на бедността и осигуряване на 

заетост. 

  Постигане на специфична цел 3.2 „Насърчаване на социалното включване“, която е една 

от целите в Приоритет 3 „Осигуряване на социално включване за уязвими групи и 

подобряване достъпа до по-висока заетост за населението“. Това допринася за 

изпълнението на Стратегическа цел 1 от Стратегията за ВОМР – „Икономическо развитие 

на територията, намаляване на бедността и осигуряване на заетост. 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ПРЕВЪРНАТИ В ДЕЙСТВИЯ 

 



Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
Договор № РД 50-189/29.11.2016 г., 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

10 

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 

 

 

 

 



Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
Договор № РД 50-189/29.11.2016 г., 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

11 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНОВАЦИЯ В „КЛИНИК ДИЗАЙН“ ЕООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Проектът е насочен към внедряване на нови продукти, насочени към здравословния начин 

на живот. Внедрен е нов метод процес за изготвяне на индивидуален хранителен план на база 

направено автоматизирано измерване на физични показатели на човешкото тяло и изчисляване 

индекса на телесното тегло. С проекта изцяло се постигнат посочените в СВОМР на МИГ 

иновативни подходи за развитие на територията. 

Посредством внедрената иновация  се автоматизира процесът по измерване на физични 

показатели на човешкото тяло, на база на които се изчислява индексът на телесното тегло и от 

получения резултат се определя оптималният калориен прием на пациентите, както и се 

оптимизира хранителният режим на подлежащите на медикаментозен прием пациенти. 

При реализацията на проекта са закупени 3 устройства, които имат специфични 

функционалности и технология, посредством които се реализира иновацията. 
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От услугата за автоматизирано изготвяне на хранителен режим може да се възползват не 

само пациентите, които участват в провежданите клинични проучвания от компанията, но и 

всички останали граждани, които биха искали да се информират за индекса на телесната си маса, 

както и да получат насока за необходимия дневен калориен прием и да им бъде изготвен 

индивидуален хранителен режим, създаден специално за тях и съобразен с тяхната непоносимост 

/алергии/ към определени храни, или просто изключване на храните, които не консумират. 

Системата за измерване на физични параметри на човешко тяло и определяне на 

хранителен план включва дигитална везна, средство за измерване на височина и модул за 

изчисляване на индекса на телесна маса, свързани посредством микроконтролен блок за 

управление през мрежа за предаване на данни към сървър с база данни.  Микроконтролният блок 

за управление управлява работата на системата. Измерва теглото и дава заявка за измерване на 

височина, при което изпраща данните от измерванията към модул за изготвяне на хранителен 

план, който генерира хранителен режим въз основа на данни от сървъра с база данни и я 

предоставя на потребителя посредством екран с интерфейс.  

Потребителят има възможност чрез екрана да определи броя на храненията на ден и 

желаната продължителност на хранителния план в дни, месеци и години. Потребителят може да 

прегледа индивидуалния си хранителен план и ако не го одобри, посредством  премахване или 

преместване, може да направи промени в хранителния си режим, като избегне храни, към които 

има непоносимост. След като потребителят е избрал своя хранителен план, той прави 

потвърждение за това през екрана като с 

потвърждението на избраната диета, 

модулът за изготвяне на хранителен план 

изпраща заявка към сървъра с база данни 

да запази този вариант на хранителния 

план. След като веднъж е определен 

индивидуалният хранителен план на 

потребителя, той може да влезе през 

уебсайта, където с помощта на собствено 

потребителско име и парола може да 

прегледа и редактира своя хранителен 

план. 

Изпълнението на проекта 

допринася за увеличаването на 

конкурентоспособността на Клиник 

Дизайн ЕООД, както и увеличаване на 

пазарния дял на национално, световно и европейско ниво. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА "ЗАРЯ-2000" ЕАД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

Закупени са и въведени в експлоатация ДМА, благодарение на които се повишава 

ефективността на съществуващите технологии, което води до значително увеличение на обема на 

произведената продукция от предприятието. Закупените активи са: Оформител за късове тесто с 

тегло 0,150 – 1,2 кг.; Клипсавтомат; Хоризонтално опаковачна машина тип „Flowpack”; 

Хоризонтално опаковачна машина тип „Flowpack” (за форматен хляб). 

Благодарение на новозакупеното оборудване е постигнато максимално ниво на качество 

при предоставяне на готовия продукт на клиентите и понижаване на себестойността му, чрез 

затваряне на производствения цикъл вътре в предприятието.  
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Реализацията на проекта позволява да бъде разширен производственият капацитет, като 

същевременно са снижени производствените разходи и времето за производство на единица 

продукция. Създадена е възможност за внедряване в производството на нови продукти и 

обогатяване на продуктовия асортимент на фирмата с цел по-пълно задоволяване потребностите 

на пазара и нарастващите изисквания на клиентите. Дълготрайните материални активи, предмет 

на проектното предложение водят и до стартиране производството на нова група артикули, с 

висок процент на прецизност и добавена стойност към крайните потребители. Към новите 

продукти вече има сериозен интерес от съществуващи и нови клиенти на „Заря-200” ЕАД.  

Вследствие на извършената инвестиция е повишен производственият капацитет на 

предприятието чрез закупено и въведено в експлоатация ново високотехнологично оборудване, 

постигнато е затваряне на цялостния производствен процес в предприятието и обновяване и 

подобряване на съществуващото производство.  

 

Положителните резултати за предприятието се изразяват в: 

 Разширяване на 

производствения капацитет; 

 Увеличаване на доставките 

(бързо и прецизно отношение 

на фирмата към клиентите); 

 Увеличаване на приходите от 

продажби; 

 Засилване присъствието на 

целевите пазари; 

 Понижаване на себестойността 

на продукцията; 

 Подобряване на качеството на 

продуктите; 

 Създаване на предпоставки за 

експорт на продукцията на 

дружеството; 

 Повишена степен на 

ангажираност към клиентите; 

 Подобряване и оптимизиране 

на производствения процес; 

 

 Модернизиране на технологичната база; 

 Реализация на здравословна и изцяло българска продукция в дългосрочен план и предлагане 

на продукти с висока добавена стойност и качество, задоволяващо изискванията на клиентите, 

и съобразено с европейските директиви за безопасна експлоатация и опазване на околната 

среда. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „ПРЕМИЕРА-257“ ООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

В рамките на проекта е поръчано, доставено, изпитано и пуснато в експлоатация 

производствено оборудване: Технологична линия за сладкарски изделия, която се състои от 

четири отделни компонента /Мелогенизатор, Сборник, Топилка за масло и Мелница за пудра 

захар/; Спирална тестомесачка и Машина за производство на кръгла, правоъгълна и ръчно сечена 

меденка с цифрово управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чрез внедрените технологии за подобряване на производствения процес са постигнати по-

висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на 

производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване 

във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. 

В сравнение със съществуващото в предприятието оборудване, новите машини и 

оборудване за производство на сладкарски изделия имат по-голям капацитет и са по-модерни в 
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техническо и функционално отношение. Благодарение на инвестицията в новите ДМА са 

преодолени ограниченията пред развитието на фирмата, повишена е степента на компютъризация 

и автоматизация, увеличен е обемът и ефективността на производство, създадена е възможност за 

гарантиране определени обеми продукция и регулярни доставки без забавяния. 

Вследствие на извършената инвестиция са пуснати в експлоатация нови енергийно 

ефективни машини, роботизирани, автоматизирани и работещи в линия, а фирмата е по-

конкурентоспособна на пазара. 

 

В следствие изпълнението на проекта: 

 

 Повишен е капацитетът в 

подготвителните операции, 

оптимизиран е основният 

производствен процес и са 

подобрени крайните процеси; 

 Новото оборудване води до 

увеличаване на производителността; 

 Подобряване характеристиките и 

качеството на същетвуващите 

продукти;  

 Съкращаване на производствените 

разходи – благодарение на новите 

машини и оборудване продуктите се 

произвеждат много по-бързо и 

ефективно; 

 Съкращаване на времето за производство на единица продукция и понижаване на разходите 

за суровини и материали.  

 

 Инвестицията в ново оборудване води до оптимизация на количеството използван първичен 

материал, без това да се отрази на качеството на продуктите.  

 Чрез внедряване на новите машини и оборудване се подобрява качеството на крайните 

продукти. Новото оборудване е автоматизирано, позволява провеждане на технологичния 

процес, съгласно изискванията на добрата производствена практика и в съответствие със 

съвременните критерии за качество. 

 Прецизно и точно изработване на сладкарските изделия с винаги еднакво и високо качество. 

 Подобрена е ресурсната ефективност и ефикасност на процесите: Намаляване и устойчиво 

използване на суровините и материалите; Подобряване на енергийната ефективност - новите 

машини се характеризират с ниско потребление на ел. енергия и отговарят на съвременните 

стандарти за енергопотребление; Намаляване на отпадъците от производството.  

 Подобрени са условията на труд на персонала. Намален е ръчният труд и влиянието му върху 

крайния продукт. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗОВДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В ДЕЙЗИ МЕБЕЛ ООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Проектното предложение е насочено към повишаване на производствения капацитет и 

засилване на експортния потенциал на предприятието. С реализацията на проекта са закупени и 

въведени в експлоатация автоматична едностранна кантираща машина и автоматична машина за 

пръскане. Закупените ДМА са част от цялостно модерно технологично решение на Дейзи Мебел 

ООД. 

В резултат от изпълнението на проекта е постигнато подобряване на производствения 

процес, добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти, 

ефективно и ефикасно използване на факторите на производство, както и диверсификация на 

дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятието. 
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Автоматичната едностранна кантираща машина се отличава със своята  

многофункционалност и висока производителност. Функционалността на машината, както и 

нейния коефициент на полезно действие, оказват пряко влияние върху производителния процес, 

респективно върху производителността и капацитета на предприятието.  

Автоматизацията на операциите съкращава времето за изработване на едно изделие, 

подобрява се качеството и прецизността на операцията. Кантиращата машина е снабдена с 

прахоуловител и филтър, които не позволяват изхвърлянето в атмосферата на прахови частици, 

което има пряко отношение към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на 

работниците в дружеството.   

 

Чрез Автоматична машина за пръскане се подобрява качество на стоките и 

производителността на дружеството, намаляват се разходите за суровини за единица продукт и 

технологичният брак, подобрява се ресурсната ефективност и ефикасност, както и оказва 

положително влияние върху околната среда. Машината за пръскане е снабдена с филтри, които 

ограничават попадането в атмосферата на вредни вещества и аерозоли. В технологията на 

машината е заложено да се използват материали като бои, лакове, грундове и други на водна 

основа, а не на химическа основа.  Посредством транспортната лента на машината отпадъкът от 

боите, вследствие на пръскането/боядисването на детайла, се отвежда в специална за целта вана. 

Събраният материал може да се използва повторно. Така от една страна не се изхвърлят в 

атмосферата аерозоли, а от друга страна се постига оптимално използване на материалите за 

боядисване/пръскане. 

 

Вследствие реализацията на проекта е постигнато: 

 Повишаване производителността; 

 Нарастване на експортния потенциал на дружеството, респективно нарастване на нетните 

приходи от износ; 

 Повишаване на ефективността на производствените разходи; 

 Разнообразяване на асортимента и повишаване на качеството на продукцията, в т.ч. и 

добавяне на нови характеристики към вече съществуващи продукти.  

 

Проектът дава възможност на компанията не само да разшири и модернизира дейността си чрез 

въвеждане на високотехнологично оборудване, съобразено с европейски стандарти, но и да 

постигне намаляване на себестойността на продукцията, разширяване на продуктовата линия и 

асортимента, предлагани от предприятието, като увеличава потенциала си да посрещне 

предизвикателствата както на вътрешния, така и на международния пазар. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА „БОРСА“ ЕООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Чрез инвестиции в нова високотехнологична мултиекструдерна машина за производство 

на сладкарски изделия е повишен производственият капацитет и конкурентоспособността на 

предприятието. 

Закупената формираща машина за сладкарски изделия се състои от мултиекструдерна 

машина с прилежаща окомплектовка. Тя увеличава в пъти производителността на труда на част 

от производството на сладкарска продукция. Благодарение на новозакупеното оборудване е 

пусната в експлоатация нова поточна линия. Новата автоматизирана формираща машина може да 

формира минимум 200 кг бисквити на час, които се движат по лента, изпичат се, охлаждат се и се 

пакетират.  

Постигнато е постоянно качество на продукцията /тегло на сладките, размери, количество 

пълнеж/. Продукцията е с ниска себестойност и може да се реализира не само в България, но и в 

страни от Европейския съюз.  

Разнообразен е и асортиментът на предлаганата сладкарска продукция. 

Разнообразяването на асортимента от продукти на предприятието е постигнато чрез 

формирането на различни по размер и вид сладкарски изделия.  

Подобряването на производствения капацитет дава възможност за гарантиране на 

определени обеми продукция и регулярни доставки без забавяния. Новото оборудване за 

производство на сладкарски изделия има по-голям капацитет и е по-модерно в техническо и 

функционално отношение. Закупуването му повишава капацитета в подготвителните операции, 

оптимизира основния производствен процес и подобрява крайните процеси. Производството на 

бисквити под различни форми и размери в обем в пъти по-голям от предишния производствен 

капацитет на предприятието, както и въвеждането в производство на нови продукти води до 

увеличаване на приходите от продажби и увеличаването на обема на производство. 

Чрез пускането в експлоатация на новото оборудване се постига цялостно повишаване на 

производствения капацитет на предприятието, намаляват се бракът и технологичното време за 

изработка на единица изделие, и се подобрява качеството на произвежданите продукти. От 

съществено значение за предприятието е възможността чрез новото високопроизводително 

оборудване да оползотвори наличния си пазарен потенциал, съгласно плановете за развитие на 

продуктите и пазарите на фирмата. 

Успешната реализация на дейностите по проекта имат комплексен положителен ефект 

върху цялостния производствен процес, конкурентоспособността на вътрешния и външния пазар, 

и финансовите резултати на предприятието. 

 

 

 



Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
Договор № РД 50-189/29.11.2016 г., 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В резултат на изпълнението на проекта е постигнато: 

 

 Внедрено е в производството ново високотехнологично производствено оборудване; 

 Автоматизират се и се подобряват производствените процеси; 

 Подобряване качеството на произвежданите продукти; 

 Подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес; 

 Разширяване пазарната реализация на дружеството на вътрешни и външни пазари; 

 Намаляване и устойчиво използване на суровините и материалите;  

 Подобряване на енергийната ефективност - новото оборудване се характеризира с ниско 

потребление на ел. енергия и отговарят на съвременните стандарти за енергопотребление;  

 Намаляване на отпадъците от производството. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В „ПРЕМИЕРА-257“ ООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

По проекта са закупени следните високотехнологични ДМА: Линия за тункване и украса с 

шоколад с хладилен тунел, която се състои от следните компоненти: Машина за разтопяване и 

хомогенизиране на шоколад; Темперираща машина за шоколад и Хладилен тунел за охлаждане 

на шоколадови изделия. 

Новото оборудване допринася за подобряване качеството на тункваните изделия и 

декорирането им. 
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С реализацията на проекта е подобрена конкурентоспособността на предприятието чрез 

внедряване на технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока 

производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на 

производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване 

във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. 

Успешното изпълнение на проекта позволи на предприятието да повиши производствения 

си капацитет, допринесе за по-сериозно навлизане на международните пазари, доведе до по-

високо качество на продукцията, по-голям обем на производството, по-кратки срокове за 

изпълнение и възможност за по-пълно съобразяване с изискванията на клиентите. Благодарение 

на новозакупеното оборудване са автоматизирани и сведени до минимум повечето ръчни 

операции, свързани с тункването и украсата на меденките и какаовите лапички, които 

бенефициентът произвежда. Това води и до намаляване на човешката грешка, и свеждане до 

минимум на бракуваната продукция. Създадени са предпоставки за стартиране производството 

на нови продукти и разнообразяване на продуктовата гама на компанията. Повишеното качество 

на крайния продукт и съкратените срокове за изпълнение увеличават поръчките и продажбите, а 

това от своя страна рефлектира върху по-високите приходи от продажби на компанията.  

Инвестицията в ново оборудване доведе до оптимизация на количеството използван 

първичен материал, без това да се отрази на качеството на продуктите.  

Благодарение на новата линия се подобри качеството, както и външния вид на 

произвежданите изделия.  

Постигнати са следните резултати: 

 Подобряване на качеството на тункваните изделия; 

 Еднаква работна среда на охлаждането благодарение на стъкления капак на машината; 

 Работа с постоянна и по-ниска температура на глазурата за тункване; 

 Възможност за декориране на вече тункваните изделия; 

 По-голяма производителност; 

 Осигуряване на постоянно голямо количество шоколад, което се използва за тункване 

и/или украса на меденките и какаовите лапички; 

 Благодарение на разбъркващото устройство се запазва шоколадът течен и хомогенен, като 

се запазват органолептичните му качества; 

 Линията предоставя възможност за непрекъснат цикъл на работа в режим на тункване или 

украса на изделията в зависимост от използваните накрайници; 

 Автоматизация на целия процес на обливане с шоколад. Свеждане до минимум на 

човешката грешка и покриване изцяло на изделията с шоколад или тункване само отдолу. 

Предоставя се възможност за украса на зиг-заг, което добавя нова характеристика към 

произвежданите продукти; 

 Охлаждащият тунел предоставя възможност за равномерно охлаждане на изделията, като 

идеално изсушава шоколадовия слой и им придава гладкост и блясък на крайния продукт; 

 Перфектен външен вид и изчистени форми на продуктите. Осигурена по-прецизна 

изработка и по-добър външен вид на крайния продукт; 

 Намаляване на отпадъците от производството; 

 Подобряване на условията на труд на персонала; 

 Подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА „БУЛТЕС“ ООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

В резултат от изпълнението на проекта фирмата е извършила инвестиция в ново 

високотехнологично и безопасно оборудване, а именно нови тестомесачки и опаковъчна машина, 

с които е обезпечен работният процес в предприятието, осигурена е безопасна и здравословна 

работна среда, създадени са добри предпоставки за запазване на квалифицираната работна ръка, 

както и за създаване на нови работни места. 

Закупеното ново оборудване включва два комплекта спирален миксер+количка за купата и 

полуавтоматична линия за нарязване, опаковане и затваряне. 

Спиралният миксер е снабден с три двигателя: един за спираловиден инструмент, един за 

купата и един за хидравличния блок. Той се състои от двускоростен двигател и два 

електромеханични таймера, електронен панел за управление, оборудван със селектор за байпас, 

автоматична промяна на посоката на въртене, осигуряващи безшумна работа на машината. 

Количката за купата - това е оборудване, което работи заедно с миксера, като двете са 

комбинация от подобрена технология и заедно ще оптимизират и автоматизират процеса на 

месене на тесто за производство на хляб и хлебни изделия. 

Съвременната синхронизираща система е много ефективна полуавтоматична линия, 

снабдена с непрекъснати, въртящи се ножове, с избутване на хлябовете напречно на лентите и 

последващо опаковане и затваряне. Това ще увеличи капацитета на произвежданата продукция с 

2000 бр. на час. 

Придобитите по проекта активи представляват най-ново поколение производствено 

оборудване. Чрез тях базисните етапи в производството продължават да се изпълняват, но по 

значително подобрен начин. Осигурени са непрекъснатост и ритмичност и е намалено времето за 

осъществяване на производствения процес, като същевременно се увеличава контролът върху 

неговото протичане. Съкращаването на производствения цикъл посредством намаляване 

продължителността на операциите и ликвидиране на всички прекъсвания в процеса по 

организационни причини, води до ускоряване обращаемостта на оборотния капитал, респективно 

до разширяване на производствения капацитет на компанията. 

Подобряването на производствените процеси е съпътствано от понижено ниво на 

шумозамърсяване, подобряване на ресурсната ефективност и незамърсяване на околната среда. 

Дейността за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес, ведно с постигнатото понижено ниво на 

шумозамърсяването и незамърсяване на околната среда гарантира устойчивостта на направената 

инвестиция и постигането на стратегическите цели на компанията. 

 

Благодарение на закупеното по проекта ново високопроизводително оборудване е 

повишена конкурентоспособността на фирмата, създадени са възможности за по-успешното й 

присъствие на националните пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция, 

оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване 

на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти. С внедряването на новите 
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машини е повишен производственият капацитет, подобрена е енергийната ефективност по 

отношение консумация на енергия на единица произведена продукция, подобрена е ресурсната 

ефективност и ефикасността на производствения процес и е подобрено качеството на готовата 

продукция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В резултат на изпълнението на проекта: 

 

 Внедрено е в производството ново високотехнологично производствено оборудване; 

 Автоматизирани са производствените процеси; 

 Нарастване на производителността; 

 Постигнато е постоянно качество на продукцията при процеса на замесване на тестото; 

 Разнообразяване на асортимента на предлаганата продукция; 

 Устойчиво използване на суровините и материалите; 

 Подобряване на енергийната ефективност; 

 Намаляване на отпадъците от производството. 
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ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МИНЕРАЛИ-М ООД ЧРЕЗ 

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

Чрез реализацията на проекта е извършена технологична модернизация в предприятието 

посредством закупуване и въвеждане в експлоатация на иновативно, високотехнологично 

оборудване – машина за рязане и профилиране с цифрово управление на 5 интерполирани оси с 

въртяща се на 362° глава.  

Инвестицията допринесе за подобряването на технологичните процеси и модернизацията 

на производството. С въвеждането в експлоатация на новото оборудване са намалени 

производствените разходи, повишено е качеството на изделията и е осигурена възможност за 

пълен контрол върху качеството на продуктите. Оптимизиран е технологичният процес чрез 

елиминиране на ръчните манипулации, което води до повишаване ресурсната ефективност на 

фирмата и формиране на конкурентна цена на изделията.  

Успешната реализация на проекта допринесе за разширяване производствения капацитет и 

повишаване на производителността на труда в предприятието. Това позволи внедряване в 

производство на нови изделия, както и подобряване качеството на произвежданите такива.  

Производството на нови изделия и диверсификацията на продуктовата листа, при ниски 

производствени разходи и 

висока ефективност на 

процесите във фирмата 

осигури възможности за 

разширяване на продуктовата 

номенклатура в обем и 

разновидност, както и за 

навлизане и позициониране в 

нови пазарни ниши. 

 

Повишаването на 

конкурентоспособността на 

предприятието чрез 

технологична модернизация, 

позволи на фирмата да 

повиши капацитета на 

производството си и да 

стартира производството на 

нови продукти.  
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В резултат на изпълнението на проекта чрез въвеждане в експлоатация на новозакупената 

съвременна и високотехнологична машина: 

 

 Повишен е производственият капацитет;  

 Повишено е качеството и прецизността на крайните продукти; 

 Повишена е ресусрсната ефективност; 

 Намалена е енергоемкостта на производствения процес. 
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ПОВИШАВАНЕ УМЕНИЯТА, КОМПЕТЕНЦИИТЕ И ЗНАНИЯТА НА ЗАЕТИТЕ В 

"ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС" ЕООД ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА 

ЗАЕТОСТ 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до 

възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от СВОМР на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 

2020г. 

 Чрез реализацията на проекта са предоставени обучения на работното място на 

служителите на Елбрус Холидейс ЕООД, с цел подобряване качеството на предлагания 

туристически продукт и повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта му. Повишена 

е квалификацията и уменията на по-голямата част от служителите, особено по владеенето на 

чужди езици. 

 

Предоставено е обучение 

за повишаване на 

професионалната квалификация 

на 6 заети лица в Елбрус 

Холидейс ЕООД - обучение за 

придобиване на част от 

професия "Оперативен 

счетоводител", специалност 

"Оперативно счетоводство" - 

трета квалификационна степен; 

обучение за придобиване на част 

от професия "Портиер - пиколо", 

специалност "Хотелиерство" - 

първа квалификационна степен. 

Проведено е обучение на  

общо 73 служители на 

компанията - обслужващ 

персонал по ключова 

компетентност 2 "Общуване на 

чужди езици - Руски език“ - три 

нива на обучение. 

 

Разработени са 

методологически справочници за 

внедряване на системи за обучение чрез: въвеждане на системи за самообучение и въвеждане на 

собствена система за вътрешнофирмено обучение. 

 

Разработена е петгодишна стратегия и план за развитие на човешките ресурси в компанията. 
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В резултат на изпълнението на проекта е постигнато: 

 

 Подобряване на производствения 

капацитет и производителността на 

труда в резултат на инвестициите в 

човешки капитал; 

 Подобряване на предлагането на 

туристически продукт и 

повишаване на неговото качество; 

 Подобряване качеството на 

трудовия живот на заетите; 

 Засилване на мотивацията у 

служителите чрез възможностите за 

обучение, които предлага 

организацията; 

 Повишаване на уменията и 

компетентностите на общо 73 души 

от територията и подобряване на 

тяхната адаптивност и гъвкавост на 

пазара на труда; 

 Повишаване качеството на 

предлагания туристически продукт 

в хотелите на Елбрус Холидейс 

ЕООД, намиращи се в град 

Велинград; 

 Повишаване нивото на удовлетвореност у гостите на хотела; 

 Нарастване на търсенето на туристическия продукт; 

 Разширяване на възможностите за посрещане на чуждестранни туристи; 

 Повишаване на приходи от туризъм от една страна за компанията - кандидата, от друга за 

община Велинград; 

 Повишаването на квалификацията предполага и нарастване на доходите на заетите лица; 

 Устойчиво развитие на компанията на туристическия пазар; 

 Повишаване на конкурентоспособността на компанията; 

 Подобряване на възможностите за учене на работното място; 

 Подобряване на условията на труд; 

 Повишаване адаптивността на заетите лица, чрез предоставяне на постоянни и 

продължаващи обучения; 

 Подготовка на добри специалисти и и професионалисти в областта на туризма. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ "ФЪРСТ-69" ЕООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Чрез реализацията на проекта е подобрена работната среда в предприятието посредством 

осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждане на ефективни и гъвкави 

форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна 

подобрява качеството на работните места в предприятието.  

Осигурени са здравословни и безопасни условията на труд за всички работещи в 

производствената част на предприятието. Това е реализирано чрез закупуването на средства за 

колективна защита, осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло. 

Осигурени са социални придобивки за работещите във фирмата. Това е реализирано чрез 

обособяване на помещение за отдих и хранене на персонала. 

С реализацията на проекта е монтирана климатична система в търговски салон, както и 2 

броя климатици за нуждите на административните помещения. Подменена е дограмата на 

администрацията. Подменени са съществуващите осветителни тела с нови енергийноспестяващи 

лампи, осигуряващи по-добро ниво на осветеност и предотвратяващи пулсацията на светлинния 

поток. 

Осигурени са лични 

предпазни средства и 

специално работно облекло 

за управител, ръководител 

търговска експлоатация, 

касиер, обслужващи магазин, 

общи работници, продавачи-

консултанти, работник 

зареждане на рафтове и 

шофьор на лекотоварен 

автомобил. 

  Oсигурени са 

социални придобивки за 

работещите: извършен е 

ремонт на помещение, 

доставен е климатик за 

осигуряване на благоприятен 

микроклимат в помещението, 

осигурен е комплект мека 

мебел – ъглов диван с 

масичка и табуретки. 
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При изпълнение на проекта е 

осигурено и оборудване за 

храннене на персонала – 

хладилник, автомат за топли и 

студени напитки, микровълнова 

печка, кафе-машина, тостер за 

сандвичи. 

 

  Осигурени са 

индивидуални шкафчета за 

лично облекло и вещи. 

 

 

 

 

 

В резултат на изпълнението на проекта е постигнато: 

 

 Доставени, инсталирани и изградени са средства за колективна защита; 

 Подобрена е работната среда в предприятието;  

 Намален е в дългосрочен план трудовият травматизъм и професионалните заболявания 

сред работниците и служителите на предприятието; 

 Доставени и използвани от работниците и служителите работни облекла и лични 

предпазни средства; 

 Намален е рискът от трудови злополуки и професионални заболявания; 

 Осигурени са социални придобивки за работещите 

 Подобрени са условията на труд в предприятието;  

 Повишена е удовлетвореността в работниците и служителите. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  

В "РОДОПСКО ХАНЧЕ" ЕООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Чрез реализацията на проекта е подобрена работната среда в предприятието, чрез 

осигуряването на добри и безопасни условия на труд, въведени са ефективни и гъвкави форми на 

организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна оказва влияние 

за подобряване качеството на работните места в предприятието. 

Осигурени са здравословни и безопасни условията на труд за всички работещи в 

производствената част на предприятието. Това е реализирано чрез закупуването на средства за 

колективна защита - климатик за нуждите на административнното помещение и климатична 

система в кухненско помещение, поставени са LED осветители. 

 

В рамките на проекта са осигурени социални придобивки за работещите във фирмата. Това е 

реализирано чрез обособяване на помещение за отдих и хранене на персонала.  

 

Доставена е мека 

мебел – диван за 

отдих. 

 

Извършен е ремонт 

на помещение и са 

поставени климатици 

за осигуряване на 

благоприятен 

микроклимат в 

помещението.  

 

Оборудвано е 

помещение за отдих 

и хранене на 

персонала. 

Осигурени са 

телевизор, маса за 

хранене с 10 стола и 

10 броя 

индивидуални 

шкафчета за лично 

облекло и вещи. 
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Оборудвано е и помещение, което да се използва за физическа култура и спорт от 

персонала.  

Осигурени са и фитнес уреди: 

 кростренажор;  

 велоергометър;  

 лежанка;  

 пътека за бягане;  

 многофункционален спортен уред;  

 лост, гири, тежести – комплект.  
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СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ "ГОЛД" ООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Чрез реализацията на проекта е подобрена работната среда в предприятието, чрез 

осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждането на ефективни и 

гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя 

страна води до подобряване качеството на работните места в предприятието. 

С реализацията на проекта са подобрени условията за въвеждането на гъвкави форми на 

заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и въвеждане на практики за 

удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 

години). Това е реализирано посредством Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми 

на заетост. Разработена е и е въведена вътрешно-фирмена уредба за Практики за въвеждане на 

гъвкави форми на заетост, които включват: Разработена и въведена вътрешно-фирмена уредба и 

практика, насочена към ребалансиране на връзката работа-свободно време на служителите на 

фирмата и въведени гъвкави форми на заетост; Разработена и въведена вътрешно-фирмена 

уредба и практика, насочени към удължаване на професионалния живот на по-възрастните 

работници и служители (над 54 години) чрез „наставничество”; Разработена вътрешно-фирмена 

уредба за въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси; Разработена и 

въведена вътрешно-фирмена уредба и Наръчник за добри зелени практики и компетенции в 

предприятието. 

Обхванати са 39 служители на фирмата от новите практики, включително 7 служители над 

54 години. 

Доставени, инсталирани и 

изградени са средства за 

колективна защита, в резултат на 

което са осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд за 

всички работещи в 

производствената част на 

предприятието. Закупени са 

климатици за нуждите на 

административнните помещения - 

офис управител и офис 

счетоводство и за кухненско 

помещение. Доставени са LED 

осветителни тела за кухня, 

камериерски офис, съблекалня 

хотел, съблекалня кухня, офис 

счетоводство, офис управители, 

масажни кабинети, стая 

поддръжка. 
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Осигурени са 

ергономични столове с 

възможност за регулиране 

на височина и наклон на 

облегалка. 

Изградена е 

вентилационна ситема за 

намаляване нивото на 

влага в работните 

пространства. 

Осигурени са 

социални придобивки за 

работещите във фирмата. 

Обособено е помещение 

за отдих и хранене на 

персонала и прилежащи 

санитарни помещения. 

Доставена е мека мебел – 

диван, кухня за вграждане 

с размери 2 м. х 2м. и 

посуда.  

 

 

Осигурено е оборудване за хранене на персонала: хладилник, готварска печка, 

микровълнова печка, кафе-машина, диспенсър за вода, абсорбатор, съдомиялна машина.  

 

 

Закупени са 

телевизор, маси и столове за 

хранене. Осигурени са 24 

бр. индивидуални шкафчета 

за лично облекло и вещи. 

 

Като резултат от 

реализацията на проекта са 

подобрени условията на 

труд в предприятието и е 

повишена 

удовлетвореността у 

работниците и служителите. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  

ВЪВ "ВЕЛИНТРЕЙД" ЕООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Чрез реализацията на проекта е подобрена работната среда в предприятието, чрез 

осигуряването на добри и безопасни условия на труд и е подобрено качеството на работните 

места в предприятието. 

Осигурени са здравословни и безопасни условия на труд за всички работещи в 

производствената част на предприятието. Това е реализирано чрез закупуването на средства за 

колективна защита. Закупени са климатици за нуждите на административнните помещения - 

офис на управител и офис на счетоводител. Осигурени са 6 локални аспирации над 

производствените машини. Подменени са осветителните тела в производствените помещения и 

офисите, като са поставени LED влагозащитени тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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  Осигурени са социални придобивки за работещите във фирмата, като е обособено 

помещение за отдих и хранене на персонала.  

  Закупен е „контейнер“, който е обособен като място за отдих и хранене на персонала, и е 

оборудван с всичко необходимо и със санитарно помещение.  

  Поставени са климатици в закупения контейнер-помещение за отдих и хранене, 

благодарение на които се осигурява благоприятен микроклимат в помещението. 

  Оборудвана е кухня за приготвяне на храна на персонала. Оборудването включва:  

 хладилник;  

 фурна, плот и аспиратор за вграждане;  

 съдомиялна;  

 мивка;  

 смесител;  

 телевизор;  

 мека мебел –  диван;   

 маса за хранене;  

 столове за хранене.  
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ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ДЕЙЗИ МЕБЕЛ ООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Чрез реализацията на проекта е подобрена работната среда в предприятието, чрез 

осигуряването на добри и безопасни условия на труд, подобрена е организацията на труд и 

управлението на човешките ресурси, което води до подобряване на качеството на работните 

места и оказва положително въздействие върху производителността на труда в предприятието. 

 

 

 

 

Организацията на труда и 

управлението на човешките ресурси в 

Дейзи Мебел ООД е подобрена 

посредством разработена система за 

управление и развитие на човешките 

ресурси в предприятието. Разработен е 

наръчник по отношение на планиране, 

подбор и наемане на служители на 

дружеството. 

 

 

 

 

  С реализацията на проекта са 

осигурени добри и безопасни условия на 

труд в предприятието като са закупени и 

внедрени колективни средства за защита, 

лични предпазни средства и специално 

работно облекло. Закупена е и е въведена в 

експлоатация локална аспирационнa система 

- в сушилното  помещение на дружеството.  

За служителите са осигурени лични 

предпазни средства и специално работно 

облекло: обувки половинки с метално бомбе, 

ръкавици латекс/неопрен, антифони, 

предпазни очила, полумаски с едно гнездо, 

филтри за полумаска, зимни якета, зимни и 

летни полугащеризони. 
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  Чрез реализацията на проекта е подобрен социалният климат в предприятието чрез 

предоставяне на възможности за отдих, почивка и улесняване на служителите по време на 

работния процес в предприятието. 

  Ремонтирана е стая за отдих и хранене, като е извършена подмяна на дограма, боядисване 

на стени, поставяне на окачен таван, смяна на подова настилка, поставяне на фаянс в зоната на 

мивката и др. 

  Осигурено е необходимото оборудване и обзавеждане:  

 Барплот;  Климатици; 

 Мивка;  Диван; 

 Хладилник;  Малка маса; 

 Микровълнова фурна;  Телевизор; 

 Кафе машина;  Етажерка;   

 Маси за хранене;  Шах и табла. 

 Столове;  
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ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В 

ОТО МЕБЕЛ ЕООД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Чрез реализацията на проекта е подобрена работната среда в предприятието, чрез 

осигуряването на добри и безопасни условия на труд, подобрена е организацията на труд и 

управлението на човешките ресурси, което води до подобряване на качеството на работните 

места и оказва положително въздействие върху производителността на труда в предприятието. 

Организацията на труда и управлението на 

човешките ресурси в Дейзи Мебел ООД е подобрена 

посредством разработена система за управление и 

развитие на човешките ресурси в предприятието. 

Разработен е наръчник по отношение на планиране, 

подбор и наемане на служители на дружеството. 

 

  Разработен е софтуер за управление на човешките 

ресурси: 

-  Процедура за подбор на персонал; 

- Оценка на персонала; 

- Обучение на персонала и други. 
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С реализацията на проекта са 

осигурени добри и безопасни условия на труд 

в предприятието, като са закупени и внедрени 

колективни средства за защита, лични 

предпазни средства и специално работно 

облекло. Закупена е и е въведена в 

експлоатация локална аспирационнa система - 

в цех ПДЧ на дружеството.  

 

 

 

 

 

За служителите са 

осигурени лични предпазни 

средства и специално работно 

облекло: обувки половинки с 

метално бомбе, ръкавици 

латекс/неопрен, антифони, 

предпазни очила, полумаски с 

едно гнездо, филтри за 

полумаска, зимни якета, зимни и 

летни полугащеризони. 

 

 

Чрез реализацията на проекта е подобрен социалният климат в предприятието, чрез 

предоставяне на възможности за спорт на служителите по време на работния процес – закупени 

са велоергометър и бягаща пътека. 
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ 

В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, 

финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Проектното предложение е реализирано от „Деви“ ЕООД гр.Велинград и включва 

комплекс от мерки за интеграция на маргинализирани групи, подобрен достъп до социални и 

здравни услуги на ромите от територията на общината. Проектът включва мерки за активиране 

на икономически неактивни лица и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, като 

включително кандидатът осигурява и заетост на лица от целевите групи. Осъществена е работа в 

общността за формиране на подкрепяща среда, като основен фокус е поставен на работата с 

родители и съвместни дейности с децата им. Фактор за интегрирането на ромските малцинства е 

развитието на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи и поради тази 

причина „Деви“ ЕООД акцентира върху дейности, свързани със съхраняването и 

популяризирането на ромската идентичност. 

В рамките на проекта е извършено професионално информиране и консултиране на лица 

от целевата група. Акцентирано е върху мотивирането за активно поведение на пазара на труда, 

като са проведени обучения, в които лицата са запознати как се изготвят документи за 

кандидатстване за работа – автобиография, мотивационно писмо, попълване на предварителни 

тестови въпросници и др. Участниците са запознати с базовите нормативни документи в областта 

на трудовото право, касаещи трудово-правните взаимоотношения с работодателите – какви са 

реквизитите на трудовия договор, на анекса към трудовия договор, какви са основните права и 

задължения, регламентирани в Кодекса на труда, на лицата, които търсят работа. 

За период от 6 месеца са наети 6 лица от целевата група. 

Реализирани са общностни кампании за формиране на 

подкрепяща среда и превръщане на образованието в устойчива 

ценност, намаляване на децата, тръгнали на детска градина 

едва в предучилищна възраст, и минимизиране риска от 

отпадащи от образователелен процес деца. 

Организирани са информационни кампании „Да бъдем 

заедно“ с родителите на децата от ромски и неромски 

произход.  
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По проекта е осигурено оборудване, което се използва при провеждането на 

информационните кампании – лаптоп, мултимедиен проектор и подвижен екран. 

Създаден е Клуб на родителите, който цели пряко включване на родителите в живота на 

образователните институции. 

В рамките на проекта е създаден Център „За равен старт“, който предоставя услуги като 

социални, правни и здравни консултации. Центърът е оборудван с подходящи мебели и 

оборудване. Изготвени са и са разпространени информационни материали, свързани с работата 

на Център „Равен старт“ – листовки и брошури. Изготвени са 5 аудиовизуални кратки продукта – 

видеоклипове – миниатюри със здравно-образователна цел по социално значими проблеми. 

Проведени са редица дейности с фокус върху взаимното опознаване на културното 

многообразие.  
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ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

Проектът е реализиран по мярка Мярка 2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед 

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от 

СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансиран от ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Проектното предложение е реализирано от община Белово и посредством неговата 

реализация се предоставят интегрирани почасови социални услуги за хора/деца с увреждания, с 

цел осигуряване на дългосрочни социални, психологически и други грижи в домашна среда.  

С реализацията на проекта се подобрява качеството на живот на хората от целевите групи 

и техните семейства, повишава се качеството на предлаганите услуги по предходни проекти, като 

се разширява обемът и многообразието им, и се постига пълен териториален обхват. В резултат 

на изпълнението на дейностите по проекта, целевите групи имат възможност да упражнят 

правото си на независим живот и социално включване чрез зачитане на правата им, съобразяване 

с техните специфични потребности и лични желания.  

Чрез реализирането на проекта, от една страна, се осигурява заетост на безработни лица в 

трудоспособна възраст и лица, които полагат грижи за близките си и им се дава възможност да се 

върнат на реалния пазар на труда, а от друга, се дава възможност на хората с увреждания да 

изберат желания и необходим асистент.  

С изпълнението на проекта се надграждат дейностите и успешните резултати от предишни 

процедури, реализирани на територията на община Белово, и се осигуряват продължаващи грижи 

на целевата група. Приложен е нов метод на децентрализирано предоставяне на общинско ниво 

на почасови услуги, което прави проекта иновативен по своята същност, и дава възможност на 

Общината да управлява и координира самостоятелно този вид услуги, подготвяйки я за момента, 

в който тези дейности ще станат делегирани. 
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Предоставени са следните социални 

услуги:  

1. Дейности за лична помощ, 

предоставяни от лица наети като Лични 

асистенти:помощ за поддържане на лична 

хигиена, помощ при хранене, приготвяне на 

храна, помощ при вземане на лекарства, 

придружаване до детско и учебно заведение, 

придружаване до болнично заведение;  

2. Психологически услуги: тези 

услуги дават възможност на всички 

потребители да получават психологическа и 

мотивационна подкрепа винаги когато се 

нуждаят от нея; Наетият специалист - 

психолог се включва в дейности по изготвяне 

на индивидуалния план на потребителя, 

следи за промени в психичното му състояние 

и при необходимост изготвя психологическа 

характеристика, оказва емоционална 

подкрепа, насочване към психиатър при 

нужда, работи върху връщане на 

комуникативните и социални умения на 

потребителя с цел социалната им интеграция. 

Работи със семействата на потребителите за 

изграждане на взаимодействие и диалог в 

семейството, информира относно социалните 

услуги, предлагани на територията на 

Община Белово. 

Предоставянето на психологическа помощ и подкрепа/назначаването на психолог по 

проекта е иновативна услуга за Община Белово. Психологическата подкрепа е предназначена за 

хората/потребители на проекта/, които са в психическа норма, но които имат конфликти в 

сферата на чувствата, емоциите, мисленето, общуването, контактите, самочувствието и 

социалната среда. Оказва се помощ, ако са изгубили уменията за справяне с проблемите, и са 

изгубили естествените възможности за адаптация, ако имат повишена тревожност, чувство на 

безпомощност и паника. Целта на психологическата помощ е възстановяване на равновесието и 

подобряване адаптацията на личността. 

Осъществени са посреднически и консултантски услуги на лица с увреждания, търсещи 

работа и членове на техните семейства. Организирани са срещи с работодатели, регистрирани на 

територията на община Белово и община Септември, или тъй наречените "Дни на отворени 

врати". Организирани са и съвместно с Бюро по труда - гр. Септември групови информационни 

срещи с регистрирани безработни лица. Тази дейност решава един от основните проблеми на 

хората от уязвими групи, включени в проекта, а именно: социалната изолация, бедността и 

продължителната липса на заетост. 
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За периода 2018 – 2021г. от МИГ Белово, Септември, Велинград са обявени и проведени 25 приема на 

проектни предложения по всички мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. 

 

Подадените проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие са 83.  

 

Бюджет на МИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойност на подадените проектни предложения

ОБЩА СПРАВКА „БЮДЖЕТ СВОМР – УСВОЕНИ СРЕДСТВА“ 
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Стойност на сключените договори /БФП/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реално изплатени суми 
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БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ  

ТЕРИТОРИЯТА НА  

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 
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  Чрез изпълнението на проектите към Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирани по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., е отчетено 

благоприятно въздействие върху територията на МИГ Белово, Септември, Велинград: 

 

 Изпълнени са проекти, които допълват други сходни проекти, реализирани на територията 

по мярка от ОПРЧР на национално ниво; 

 

 Изпълнените проекти решават проблем, идентифициран като такъв при анализите на 

територията; 

 

 Изпълнени са проекти, с които се въвежда иновативна за територията на МИГ практика; 

 

 Изпълнени са проекти, които са насочени към равнопоставеността и равното третиране на 

работното място; 

 

 Реализирани са проекти в предприятия с традиционно за територията производство; 

 

 Изпълнен е проект, насочен към разрешаване проблеми на ромската общност, 

идентифицирани при анализите на територията; 

 

 

 

 Изпълнени са проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

опазването на околната среда; 

 

 Изпълнени са проекти, които имат ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

насърчаване на равните възможности и социалното включване; 

 

 Изпълнени са проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

създаването на заетост – разкрити са нови работни места; 

 

 Изпълнени са проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

насърчаване използването на информационно-комуникационните технологии. 

 

 Изпълнени са проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

енергийната ефективност. 
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Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР 

Вид  Индикатор Мярка Цел 2023 Изпълнение  % 

Резултат 

Брой  проекти, финансирани по Стратегията Брой 45 34 76% 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 65 83 128% 

Брой на одобрените заявения Брой 45 51 113% 

Стойност на одобрените заявления Лева 8 200 000 7279196,18 89% 

Брой на сключените договори Брой 60 32 53% 

Стойност на сключените договори Лева 8 000 000 3795409,77 47% 

Стойност на изплатените проекти Лева 6 500 000 2882202,67 44% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

Стратегията 
Брой 40 14 

35% 

 

Брой на МСП, получаващи подкрепа Брой 6 12 200% 

Брой реализирани иновации в МСП Брой 1 1 
100% 

 

Брой предприятия, въвели нови процеси за 

безопасни и здравословни условия на труд 
Брой 3 6 

200% 

 

Общ брой дейности, свързани с 

подпомагане на уязвими групи и 

маргинализирани общности 

Брой 12 22 
 

183% 

Брой  предприятия от Аграрен сектор, с 

въведена модернизация и / или иновация 
Брой 4 0 

 

0% 

Брой консултации, организирани или 

осъществени от МИГ 
Брой 56 120 214,29% 

Брой дейности за популяризиране на 

Стратегията 
Брой 55 68 124% 

Дял от населението на територията, което се 

ползва от проектите по Стратегията 
% 55 0 0% 

Въздействие 

Дял от населението на МИГ, което се е 

ползвало от проектите по Стратегията 
% 12 0 0% 

Създадени работни места Брой 55 22,5 41% 
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ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ  

И  

ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ 
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Чрез изпълнението на проектите към Стратегията за водено от общностите местно 

развитие, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. са постигнати следните резултати: 

 Участници над 54 г., придобили квалификация  - 8 броя; 

 Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация – 

79 броя; 

 Заети участници, вкл. самостоятелно заети, над 54 г. – 8 броя; 

 Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование – 79 броя; 

 Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд – 6 броя; 

 Предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките 

ресурси и организация на труда – 3 броя; 

 Участници от подкрепените предприятия в заетост 6 месеца след приключване на 

операцията – 114 броя; 

 Участници от подкрепените предприятия, чието положение на пазара на труда в рамките 

на 6 месеца след напускане на операцията е по-добро – 114 броя; 

 Обхванати роми – 101 броя; 

 Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, 

или образование/обучение, или са получили квалификация, или са включени в социални и 

здравни услуги – 25 броя; 

 Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги – 4 броя; 

 Участници с увреждания над 18 г., които са започнали да търсят работа или имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица – 6 броя; 

 Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги – 18 броя; 

 Предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти – 1 брой; 

 Предприятия, подпомогнати да въведат 

нови за пазара продукти – 1 брой; 

 

 

 

В процес на изпълнение са 17 договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

 

В процес на одобрение от ДФ „Земеделие“ са 

11 проектни предложения. 

 

 

 



Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
Договор № РД 50-189/29.11.2016 г., 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

52 

 


